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Graphic
گرافيك

نويد حاتمى
داشتن قيافه جذاب و بدون ايراد يكى از آرزوهاى هر فرد است كه 
براى رسيدن به آن حتى به روش هاى مختلف پزشكى يا غير پزشكى، 
آن هم  با صرف حوصله فراوان و هزينه هاى نجومى متوسل مى شود. 
ــى انجام دهيم و  ــاپ مى توانيم كارهاى جالب ــه كمك نرم افزار فتوش ب
دست كم آرزويمان را براي داشتن قيافه اى جذاب و بى نقص در تصوير 
ــاپ به صورت  ــته در معرفى فيلترهاى فتوش محقق كنيم! هفته گذش
مختصر اشاره اى داشتيم. در اين شماره در نظر داريم به صورت كامل 
ــتفاده از اين فيلتر و با اشاره اى مختصر  درباره آن صحبت كنيم. با اس
ــل هاى آن ناحيه را جا به جا يا  ــمت از تصوير مى توانيم پيكس به هر قس

جمع كرده يا حجيم كنيم.
ــاپ باز و  ــر مورد نظر خود را در محيط فتوش ــه اين منظور تصوي ب
سپس از بخش فيلتر گزينه liquify را فراخوانى مى كنيم. اين فيلتر 
ــود و امكان بازگشت روى آن  ــل هاى تصوير اعمال مى ش روى پيكس
ــت قبل از فراخوانى فيلتر، با  ــدن وجود ندارد. بهتر اس پس از ذخيره ش
فشار همزمان دكمه هاى Ctrl+J از تصوير، يك كپى تهيه سپس آن 
را روى اصل آن اعمال كنيم و در صورت عدم حصول نتيجه مورد نظر، 

كپى ايجاد شده را از قسمت اليه ها حذف كنيم. 
ــده و به كمك  ــر، پنجره تنظيمات فيلتر ظاهر ش ــا فراخوانى فيلت ب
ــاى موجود در آن مى توانيم براحتى تغييرات دلخواه خود را روى  ابزاره

تصوير اعمال كنيم.
ــمت چپ اين پنجره 12 ابزار در 4 گروه وجود دارد. در سمت  در س
ــت اين پنجره نيز گزينه هايى براي تنظيم نحوه عملكرد ابزارهاى  راس
ــنا  ــرار دارد كه در ادامه با آنها آش ــده و تنظيماتى ديگر ق ــاب ش انتخ
ــد. ابتدا اجازه دهيد با ابزارهاى موجود در سمت چپ تصوير  خواهيم ش

آشنا شويم.
Forward Warp

ابزار پيچ و تاب : به كمك اين ابزار براحتى با درگ و حركت ماوس 
روى تصوير مى توانيم پيكسل هاى ناحيه مورد نظر را به سمت دلخواه 

هدايت و جابه جا كنيم.

Reconstruct
ــرات اعمال  ــزار مى توانيم تغيي ــن اب ــازى: به كمك اي ــزار بازس اب
ــه حالت اوليه  ــاير ابزارها را بى اثر كرده و تصوير را ب ــط س ــده توس ش

برگردانيم.
Push Left

هل دادن: با استفاده از اين ابزار مى توانيم پيكسل هاى تصوير خود  
را در موضع دلخواه به سمت باال، پايين، چپ يا راست با توجه به جهت 

حركت ماوس منتقل كنيم.
Twirl Clockwise

چرخش ساعتگرد: به كمك اين ابزار مى توانيم پيكسل هاى قسمت 
مورد نظر تصوير خودمان را در جهت عقربه هاى ساعت بچرخانيم.

Pucker
ــدگى: با استفاده از اين ابزار پيكسل هاى ناحيه استفاده شده  جمع ش
ــود؛ مثال اگر بخواهيم عضوى از  ــمت داخل جمع و ريزتر مى ش به س
ــتفاده از اين ابزار براحتى به  ــورت خودمان را كوچك تر كنيم با اس ص

مقصود خود خواهيم رسيد.

Bloat
ــاد كردن: اين ابزار برعكس ابزار قبلى باعث باد كردن و حجيم تر  ب
ــود و از آن مى توانيم براى  ــدن پيكسل هاى ناحيه مورد نظر مى ش ش

بزرگ تر كردن بخش دلخواه تصوير استفاده كنيم.

Mirror
آينه: اين ابزار در محل استفاده شده قرينه اى از پيكسل هاى كنارى 

خود را با توجه به جهت حركت ماوس به وجود مى آورد.
Turbulence

ــت براى ايجاد  ــم: اين ابزار نيز همان گونه كه از نامش پيداس تالط

حالتى شبيه به تالطم موج آب روى تصوير شبيه سازى مى كند.
Freeze Mask

ــده در باال با  ــاى معرفى ش ــر يك از ابزاره ــك انجمادى: ه ماس
قلم مويى به شكل دايره روى تصوير قابل استفاده است؛ اما در صورتى 
كه بخواهيم قسمت خاصى از تصوير تحت تاثير ابزار انتخاب شده قرار 

نگيرد، مى توانيم آن قسمت تصوير را اصطالحا  ماسكه كنيم. 
ــتفاده شده رنگ شفاف قرمزى  ــتفاده از اين ابزار، در محل اس با اس
ــرات محافظت  ــه از اعمال تغيي ــل هاى آن ناحي ــده و پيكس اعمال ش

مى شود.
Thaw Mask

ــده  ــك اعمال ش ــك: به كمك اين ابزار مى توانيم ماس ذوب ماس
ــل دوباره فراهم  ــكان اعمال تغييرات را در آن مح ــاك كنيم و ام را پ

آوريم.
Hand

دست: اين ابزار هم همانند ابزار دست در محيط اصلى فتوشاپ، در 
صورت اعمال بزرگنمايى بزرگ تر از اندازه تصوير مانيتور براى جابه جا 
ــاهده همه قسمت هاى تصوير  كردن مكان تصوير روى مانيتور و مش

استفاده مى شود.
 Zoom

بزرگنمايى: اين ابزار نيز براى اعمال بزرگنمايى روى تصوير جهت 
بررسى دقيق تر يك ناحيه استفاده مى شود كه البته با كليدهاى تركيبى 
ــك ماوس نيز مى توانيم عمل بزرگنمايى مثبت  Ctrl+Space و كلي
ــاوس عمل كوچك نمايى را روى تصوير  و Alt+Space وكليك م

انجام دهيم.
ــامل چهار بخش به شرح زير  ــت پنجره Liquify ش ــمت راس س

است:
ــمت راست همگى از جنس قلم مو  Tool Options: ابزارهاى س
ــدازه قلم، چگالى  ــمت خاصيت هايى چون ان ــوده و به كمك اين قس ب
قلم، فشار قلم، چرخش قلم و تالطم وآشفتگى آن را مى توانيم تنظيم 

كنيم.
Reconstruction Options: به كمك اين قسمت مى توانيم 
ــه گزينه هاى انتخابى  ــده روى تصوير را با توجه ب ــرات اعمال ش تغيي

بى تاثير كنيم و تصوير اوليه را برگردانيم.
ــك  ــش حاوى تنظيماتى براى ماس ــن بخ Mask Options: اي
ــده روى تصوير است و به كمك آن مى توانيم مديريتى روى  اعمال ش

ماسك ترسيم شده داشته باشيم.
ــراي نمايش يا عدم  ــن بخش تنظيماتى ب View Options: اي

نمايش بخش هاى مختلف فيلتر Liquify را فراهم مى آورد. 
Show Image: نمايش يا عدم نمايش تصوير اصلى.

ــاپ يك  Show Mesh : جهت اعمال تغييرات روى تصوير فتوش
ــبكه تورى روى تصوير ترسيم كرده و با حركت هر جز ء اين شبكه  ش
تورى تصوير مورد نظر را تغيير مى دهد. به كمك اين گزينه مى توانيم 

اين شبكه تورى را نمايش دهيم يا مخفى كنيم.
ــك  Show Mask : اين گزينه براى نمايش يا عدم نمايش ماس

اعمال شده روى تصوير و تنظيم رنگ آن استفاده مى شود.
ــت نمايش يا عدم  ــه نيز جه ــن گزين Show Backdrop : از اي
ــوه نمايش و  ــر تغيير يافته و نح ــى همراه تصوي ــش تصوير اصل نماي

شفافيت آن استفاده مى شود.

جراحى پالستيك رايگان در فتوشاپ


